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Høringssvar til forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelse 
til opstilling af mobilmaster 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) takker for muligheden for at indsende bemærkninger til forslag til 

bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelse til opstilling af mobilmaster. 

 

Landsplandirektivet indeholder lempede regler for opstilling af mobilmaster, der i områder med 

dækningskrav kan tillades opført uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. DN vil indledningsvis gerne 

udtrykke bekymring for, at der således i store dele af landet kan ske en tilsidesættelse af landskabshensyn 

med risiko for, at større tekniske anlæg i væsentlig grad vil præge oplevelsen af det åbne land. DN mener, at 

opstilling af mobilmaster som udgangspunkt bør ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse som hidtil for at 

begrænse påvirkningen af landskabet. 

 

DN mener, at det er vigtigt, at de lempede regler til opstilling af fritstående master kun kan finde anvendelse, 

hvis mastens formål er væsentligt, og det samtidig er dokumenteret, at andre bedre alternativer ikke kan 

realiseres. DN foreslår derfor, at der for at anvende de lempede regler skal følge en redegørelse, som 

dokumenterer væsentligheden, herunder bl.a. at ansøger har licensforpligtelse i det pågældende 

dækningskravområde, samt at der foreligger en aftale med et teleselskab, der vil benytte masten. 

 

Redegørelsen bør desuden belyse muligheden for alternativer til opfyldelse af dækningskravene, og hvorfor 

disse ikke kan realiseres. Det gælder både alternative placeringer på først eksisterende master eller anden 

høj bebyggelse/anlæg og dernæst placeringer i eller nær eksisterende bebyggelse, men også alternative 

metoder til at opfylde dækningen. DN ser f.eks. hellere, at der opstilles flere master i byområder, der 

tilsammen kan dække et areal i det åbne land, end at der opstilles en enkelt mast i det åbne land uden 

tilknytning til eksisterende bebyggelse til dækning af det samme areal. 

 

Det fremgår desuden af bemærkningerne til landsplandirektivet, at kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 2, kan 

meddele tilladelse til en placering, der ikke er i tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvis hensynet til at 

sikre mobildækning ikke kan opfyldes ved en placering på eksisterende anlæg eller i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse, herunder hvis mobiloperatøren ikke har mulighed for at indgå aftale med en 

lodsejer om en placering på eksisterende anlæg eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

 

DN bemærker hertil, at der allerede på nuværende tidspunkt er mulighed for at opstille mobilmaster på 

eksisterende anlæg eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvor mobiloperatøren ikke har mulighed for 

at indgå en aftale med en lodsejer, idet der kan eksproprieres til formålet, jf. masteloven. DN finder, at 

ekspropriationsmuligheden bør tillægges en betydelig vægt i kommunalbestyrelsens behandling af, om der 

kan gives tilladelse til en placering uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, særligt i områder hvor der 

findes væsentlige natur- og landskabsinteresser. 
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